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5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5.1, lid 2 sub e 5.1.2.e @svpo.nl> 
Verzonden: 	 donderdag 21 maart 2019 10:36 
Aan: 	 5.1. lid 2. sub e 
Onderwerp: 	 Re: 3 nieuwe aanmeldingen 

Dank!! 

Op do 21 mrt. 2019 om 08:42 schreef5.1, lid 2. sub e <5.1 lid 2, sub  e@duo.n1>:  

Best5 1 lid 2, sub e , lk heb de afdeling bekostiging alvast geinformeerd. 

Vriendelijke groeten 

5.1, lid 2, sub e 

Van: Suzan Polet [mailto5.1.2.e  Psvoo.nl]  
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 15:39 
Aan: 5.1. lid 2 sub e 
Onderwerp: Re: 3 nieuwe aanmeldingen 

Beste  5.1, lid 2, sub e , dank! In de bijlage de aanvragen zoals ze vandaag de deur uitgaan. 

Vriendelijke groet, 

Suzan Polet 

Op wo 6 mrt. 2019 om 14:59 schreef5 1, lid 2. sub e 5.1, lid 2, sub e  1duo.n1>:  

Beste mevrouw Polet, 

De besturen staan definitief in Brin geregistreerd. De Brinnummers nog niet maar deze nummers zijn wel 
"gereserveerd"). 

SVPO Hengelo  wordt bestuur  42779  met Brinnummer  31LA SVPO Hengelo Mezquita 



SVPO Hoorn 	wordt bestuur 42780 met Brinnummer 31KZ SVPO Hoorn Ida Gerhardt Academie 

SVPO Deventer wordt bestuur 42781 met Brinnummer 31LB SVPO Deventer Ida Gerhardt Academie 

Ik zal e.e.a. nog z.s.m. schriftelijk bevestigen zodra ik de Brinnummers definitief heb geregistreerd. 

U kunt voor 1 mei aanstaande de startbekostiging voor de scholen aanvragen bij de afdeling Bekostiging van 
DUO Den Haag met daarbij de opgave van te verwachten aantal leerlingen op de eerste schooldag. 

Vriendelijke groeten 

5.1, lid 2, sub e 

Van: Suzan Polet [mailtc5.1.2.e Psvpo.nl] 
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 9:07 
Aan: 5 •I H 2  
Onderwerp: Re: 3 nieuwe aanmeldingen 

Beste 5 1, lid 2. sub e , is het mogelijk om de toegekende brinnummers alvast te nnailen. Ik 
heb nog niets ontvangen en wil de aanvraag startbekostiging regelen. 

Op di 26 feb. 2019 om 13:49 schreef5 1 lid 2. sub e <5 I. lid 2. sub e Pduo.n1>: 

Geachte mevrouw Polet, 

Dank u wel. 

Ik ga de besluiten en de scholen laten registreren in Brin en geef u dan z.s.m. de bestuurs- en brinnummers door. 

Vriendelijke groeten 

5.1. lid 2. sub e 
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1, lid 2, sub e 

Van: Suzan Polet [mailto5.1.2.e @svpo.nl] 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 12:08 
Aan:  5.1. H 2. sub e 
Onderwerp: Fwd: 3 nieuwe aanmeldingen 

Beste  5.1, lid 2, sub e , bijgaan de werkgevers nummers. 

Vriendelijke groet, 

Suzan Polet 

	 Forwarded message 	 
From: 5 1, H 2.  sub 	 5.1, lid 2, sub e 5.1, lid 2, sub e 	@apg.nl> 
Date: di 26 feb. 2019 om 11:43 
Subject: 3 nieuwe aanmeldingen 
To:5.1.2.e @svpo.nl5.1.2.e @svpo.nl> 

lid 2. sub  ef-salarisvisie.n1 5.1,  lid 2. sub e  Psalarisvisie.nl> 

Geachte mevrouw Polet, 

lk heb net 3 nieuwe inschrijvingen per 01-03-2019 in onze administratie verwerkt. 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo — Mezquita: heeft werkgeversnummer 	gekregen en 
leveranciersnummer: 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn — Ida Gerhardt Academie heeft werkgevernummer 	gekregen 
en leveranciersnummer: 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Deventer — Ida Gerhardt Academie: heeft werkgeversnummer 
gekregen en leveranciersnummer: 
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@- 	 u beschikt reeds over een MFT user met gebruikersnaam:51,fid 2, sub e Deze kunt u nu ook gebruiken 
voor de 3 nieuwe leveranciers 

Met vriendelijke groet, 

5.1. lid 2. sub e 

APG I Rechtenbeheer I Incasso Heerlen 

Oude Lindestraat 70 I 6411 El Heerlen 

T.5 	lid 2, sub e 	I Doorkies:5.1 lid 2, sub e 

5.1. lid 2, sub e 	Papg.n1  

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te 
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit 
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij 
overgebrachte virussen. 

APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 5  lid 2. sub e 

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. 
It may be read, copied and used only by the intended recipient. 
If you have received it in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its 
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a 
result of e-mail transmission. 

APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber 
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 5 1  hd 2 sub e 

4 



Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

WWW.SVIDO.n1  

I Tel:  5.1. Id 2. sub e 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

www.svpo.n1  
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Tel: 5.1. lid 2, sub e 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

www.svpo.n1  

5.1 lid 2. sub 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 
Directeur 
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www.svpo.n1  
Tel:  5.1, lid 2. sub e 

Postbus 36026 
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5.1 lid 2, sub e 

Van: 	 Suzan Polet  5 1 2 e @svpo.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 26 februari 2019 12:06 
Aan: 	 5.1. lid 2. sub e 
Onderwerp: 	 Re: Terugkoppeling brinnummers SvPO Deventer, Hoorn en Hengelo 

Beste  5.1, lid 2, sub e  ik mail zo de werkgeversnummers door. 
Is het dan zo compleet? 
Kunt u aangeven wanneer ik de brinnummers door krijg? 

Op do 14 feb. 2019 om 10:01 schreef  5 1, lid 2. sub e <5.1, lid 2, sub  eOduo.n1>: 

Beste mevrouw Polet, 

Helaas moet ik u nog 1 keer lastigvallen. 

lk schreef "de aanmelding bij het ABP" maar ik had moeten vragen om de bevestiging van de inschrijving bij het 
ABP (met daarop het werkgeversnummer dat het ABP toekent). De eerste 5 cijfers van dat nummer bepalen 
namelijk het bestuursnummer dat in Brin wordt geregistreerd. lk zie dat u de stukken op 11 februari naar het ABP 
heeft gestuurd. In de regel duurt het toekennen van een werkgeversnummer ongeveer een week Als u mij de 
bevestigingen van de inschrijvingen met de door het ABP toegekende werkgeversnummers mailt dan is de zaak 
compleet en kunnen de brinnummers nog net voor 1 maart worden toegekend. 

Vriendelijke groeten 

5.1, lid 2, sub e 

Van: Suzan Polet [mailto:: 2.e  @svpo.nl] 
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 8:39 
Aan:  5.1.lid 2 sub e 
Onderwerp: Re: Terugkoppeling brinnummers SvPO Deventer, Hoorn en Hengelo 

Beste  5 1 lid 2. sub e , 

dank voor de mail. 

In de bijlage en hieronder de gevraagde stukken 



Aanvraag ABP - Hengelo.pdf 

Aanvraag ABP - Hoorn.pdf 

Een bankafsschrift voor de SvPO Deventer is er nog niet. Daarom heb ik daar een 
screenshot van bijgevoegd. 

Graag hoor ik of alles nu compleet is en zo ja: per wanneer we de brinnummers kunnen 
verwachten. 

Fijne dag en vriendelijke groet, 

Suzan Polet 

Op di 5 feb. 2019 om 08:56 schreef I. lid 2, sub e <5.1, lid 2. sub e@duci.n1>: 

Geachte mevrouw Polet, 

Ik zie dat bij de ingezonden stukken nog het een en ander ontbreekt. Om een volledige en juiste registratie in 
Brin en bekostiging mogelijk te maken zijn de volgende documenten noodzakelijk: 

1 de aanmelding bij het ABP voor een orqaancode t.b.v. het nieuwe bestuur;  

2 Brinmutatieformulieren met de gegevens van het nieuwe bestuur en de nieuwe 

school; 

3 de aanmelding bij een administratiekantoor; 

4 een kopie van een bankafschrift om eventuele verschillen in de  

tenaamstellinq bij DUO en bij de Bankgirocentrale te voorkomen.  

5 kopie inschrijvinq bij de Kamer van Koophandel  

Wilt u zo vriendelijk zijn mij de ontbrekende stukken (onderstreept) te mailen? 

Vriendelijke groeten 

5 1. lid 2. sub e 
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5.1, lid 2, sub e 

Van: Suzan Polet [mailtc5  1 2.e  @svoo,n1] 
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 9:35 
Aan:  5.1. lid 2. sub e 
Onderwerp: Re: Terugkoppeling brinnummers SvPO Deventer, Hoorn en Hengelo 

Beste 5.1, lid 2, sub e 	dat is goed nieuws! Zodra het binnummer bekend is zullen we de 
startbekostiging aanvragen. 

Fijn weekend vast. 

Vriendelijke groet, 

Suzan Polet 

Op vr 1 feb. 2019 om 07:50 schreef5  1. lid 2, sub e 5.1, lid 2, sub e  @duo.nl>: 

Geachte mevrouw Polet, 

lk heb de formulieren in goede ontvangen maar ging ervan uit dat -zoals gewoonlijk- automatisch 
ontvangstbevestigingen waren verzonden, Kennelijk is dat niet gebeurd. lk zal de besturen en scholen volgende 
week in de basisregistratie instellingen laten registreren. U ontvangt daarvan dan een schriftelijke 
bevestiging. Vervolgens kunt u, zodra u zicht heeft op het vermoedelijk aantal leerlingen op de eerste schooldag, 
de startbekostiging aanvragen (voor 1 mei). 

5.1, lid 2, sub e 

Van: Suzan Polet [mailtc5.1  2.e•  @svpo.nl] 
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 13:15 
Aan:  5.1. lid 2. sub e 
Onderwerp: Fwd: Terugkoppeling brinnummers SvPO Deventer, Hoorn en Hengelo 
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Beste5.1. lid 2, sub e 

Op 19 december jl. zijn er per mail formulieren mbt aanvraag brinnummer verzonden naar 
5.1, lid 2, sub e 	Het is inmiddels 31 januari 2019 en we hebben nog steeds Been bevestiging 
ontvangen van de ontvangst van deze formulieren. Ik heb zelf nu 3 maal kontakt met 
5.1, lid 2. sub e 	gehad en zij heeft doorgegeven dat de formulieren doorgestuurd zijn naar 
u. Het betreft de aanvragen voor SvPO Deventer, SvPO Hoorn en SvPO Hengelo. 

Graag ontvang ik een bevestiging van de ontvangst van de formulieren en ook ontvang ik 
graag asap de brinnummers voor de nieuwe vestigingen. 

Die brinnummers zijn nodig voor de bekostiging en ook voor de basisscholen die hun 
leerlingen aan willen melden bij onze nieuwe scholen (start 1-8-2019). 

Graag uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

Fout! Bestandsnaam niet opgegeven. 

www.svpo.nl   

Tel: 5 1 lid 2. sub e 

Postbus 36026 
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1020 MA Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

Fout! Bestandsnaam niet opgegever7.1 

www.svpo.n1  

Tel:  5_t, lid 2. sub e 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 
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Mevr. S. Polet (MSc) 

Directeur 

www.svpo.n1  

Tel: 5.1, lid 2. sub e 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 
Directeur 

www.svpo.n1  
Tel: 	I lid 2. sub e 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 
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